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Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Föreningskommitté 
tisdag 2016-12-15 på Elite Hotel Marina Tower. 
 

Närvarande:  

Ordinarie ledamöter: 

Thomas Uneholt (ordf.), Göran Hallberger, Ove Johansson, Maude Sjölin och Maria 
Weinehall 

Adjungerade: 

Catrin Fernholm, Helena Nyberg och Agneta Lönn 

Protokoll: 

Fredrik Bruno 
 

§ 74 Sammanträdet öppnas 

Ordförande Thomas Uneholt hälsar de närvarande välkomna till dagens 
sammanträde. 
 

§ 75 Val av justeringsperson 
Maude Sjölin utses att jämte ordförande justera dagens protokoll. 

  
§ 76 Fastställande av dagordning 

Dagordningen fastställs utan ändringar.  
 

§ 77 Föregående protokoll 
Kommittén går igenom föregående protokoll och lägger det därefter med 
godkännande till handlingarna. 

 
§ 78 Ekonomisk rapport 

Förelåg ekonomisk rapport till och med november 2016. 
 
Kommittén tar del av rapporten och lägger den därefter till handlingarna.  

 
§ 79 Rapporter 

a) Ordförandes rapport 
Thomas Uneholt rapporterar att förfrågningar om ordförandeskap vid 
årsmöten börjat tillta i antal och att han i dagsläget har sex större klubbar 
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inbokade. Rapporterar vidare om ett ökat antal mejlfrågor, förmodligen 
delvis beroende på sekreterarens föräldraledighet. 
 

b) Ledamöternas rapporter 
 
Ove Johansson 
Rapporterar att han deltagit vid ett rasklubbsmöte i en specialklubb för att 
redogöra för kommitténs arbete. 
 
Maria Weinehall 
Rapporterar om arbete med anpassning av stadgarna inom en specialklubb 
till typstadgarna. 
 
Göran Hallberger 
Rapporterar om ökande förfrågningar om ordförandeskap vid årsmöten då 
perioden för sådana närmar sig. 
 
Maude Sjölin 
Maude Sjölin rapporterar att hon med anledning av de 
organisationsförändringar som diskuteras inom SKK väljer att lämna 
Föreningskommittén efter dagens möte för att undvika jävsproblematik 
framöver. 
 
Kommittén beslutar med anledning av ovan att Ove Johansson ersätter 
Maude Sjölin i Föreningskommitténs verkställande utskott. 
 

c) Chefsjuristens rapport 
Agneta Lönn rapporterar att det nu finns ett avtal för delägarskap för hund 
som är klart för lansering i nästa vecka. 
 
Rapporterar vidare om två domstolsärenden rörande hund – ett där en för 
ung tik parats och ett avseende djurplågeri. 
 
Har även talat med försäkringsbolagen vilka alla numer kompletterar med 
hundens individuella försäkring för det fall dolda felförsäkringen utnyttjats 
maximalt. 
 

d) Sekreterarens rapport 
Sekreteraren rapporterar att han efter tre månaders föräldraledighet åter 
är i tjänst måndagen den 2 januari. 
 

e) Övriga rapporter 
 
Helena Nyberg 
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Rapporterar om medlemssiffrorna för länsklubbarna som fortsätter nedåt 
med cirka tre procent jämfört med samma tid förra året.  
 
SKKs medlemsavdelning administrerar medlemskap för fem nya klubbar 
inom organisationen och den totala siffran är nu 61 klubbar utöver 
länsklubbarna. 
 
Arbetsgruppen för rashundar och medlemsrekrytering har gjort ett försök 
till medlemsvärvningskampanj där uppfödare som rekryterat medlemmar 
erbjudits en premie. Rekryteringsmetodens effektivitet kan i efterhand 
konstateras ha varit relativt låg. Arbetsgruppen har även tagit fram ett 
startpaket med affischer och posters som kan användas vid klubbarnas 
medlemsvärvningskampanjer. 
 
Det finns ett nytt frågeforum på SKK.se – ”Kundo”, som kan användas för 
att ställa frågor till tre avdelningar på kansliet. 
 

f) SKKs organisationsutredning 
Thomas Uneholt ger en bakgrund till utredningens uppdrag och den 
gruppen som tillsatts för organisationsutredningen. Direktivet för 
arbetsgruppen har varit att ta fram ett förslag till SKK/CS som därefter 
beslutar om vilka förslag som tas till KF.  
 
Efter informationsträffar med organisationens klubbar i mitten av 
november blev det uppenbart att det fanns ett motstånd hos klubbarna 
rörande vissa av utredningens förslag. Det största motståndet upplevdes 
röra tidsplanen för de föreslagna förändringarna varför centralstyrelsen gett 
ytterligare ett års utredningstid för att presentera sin slutrapport.  
 
Utredningen kommer i mitten av januari gå ut med en enkät till samtliga 
organisationens klubbar för att sedan eventuellt arbeta om vissa förslag. 
Utredningens slutliga förslag kommer sedan att gå på remiss inom 
organisationen först i januari 2018 för eventuellt beslut om förändringar vid 
ett extrainkallat Kennelfullmäktige under 2018.  
 
Svenska Brukshundklubben, SKKs största specialklubb, har aviserat att man 
inte stödjer de förslag som hittills presenterats av utredningen. 

 
§ 80 Stadgefrågor 

a) Förelåg stadgeändring avseende Svenska Schnauzer-Pinscherklubben för 
fastställande. 
 
Den av klubbens fullmäktige beslutade stadgeändringen innebär införande 
av flexibilitet vad gäller antalet ledamöter i styrelsen. 
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Kommittén beslutar att fastställa ändringen med vissa mindre justeringar i 
stadgetexten för att åstadkomma harmoniering med nu gällande typstadgar 
och uppdrar åt sekreteraren att färdigställa stadgetexten och sända denna 
åter till klubben. 
 

§ 81 Ärenden gällande specialklubb 
a) Förelåg ärende rörande omorganisation och förvaltning av en av SKKs 

specialklubbar. Ett antal frågor har inkommit till kommittén som beslutar 
att hänskjuta dessa till den grupp som arbetar med klubben. 
 
Ove Johansson rapporterar om arbetet i klubben som är inriktat på att bilda 
rasklubbar för omhändertagande av klubbens rasansvar medan 
specialklubben sköter klubbens olika verksamheter runtom i landet.  
 

b) Förelåg ärende rörande specialklubb som inom sig organiserar 
verksamhetsklubbar 
 
Kommittén beslutar att avvakta den organisationsutredning som pågår 
inom specialklubben och förväntar sig att klubben inom ramen för denna 
hörsammar de synpunkter som tidigare lämnats i frågan.  
 

c) Förelåg ärende rörande Centralstyrelsens beslut om SBKs mentaltest.  
 
Kommittén konstaterar att de föreningstekniska aspekterna i ärendet redan 
varit föremål för granskning, varvid inga felaktigheter kunnat konstateras 
(se FK nr 4-2016, § 65 b). Frågan är i övrigt för Centralstyrelsen att hantera. 
 

d) Förelåg fråga rörande beslut av styrelse i specialklubb om att avvisa vissa till 
fullmäktigemötet ställda motioner. 

 
Specialklubbens styrelse har avvisat ett stort antal inkomna motioner mot 
bakgrund av att dessa varit bristfälliga i formell mening. 
 
Kommittén går igenom handlingarna i ärendet samt gällande stadgar för 
specialklubben och konstaterar att klubbens styrelse inte enligt stadgarna 
har befogenhet att avvisa motioner, utan en skyldighet att föra dessa vidare 
till fullmäktigemötet. Styrelsen har därvid rätt att yttra sig över inkomna 
motioner och lämna fullmäktigemötet ett förslag till beslut. 
 
Kommittén konstaterar vidare att den nu aktuella klubben inte anpassat 
sina stadgar till SKKs typstadgar, vilket bör ske vid klubbens nästkommande 
fullmäktigemöte. 
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e) Förelåg skrivelse från Svenska Stövarklubben rörande anslutning av Svenska 

Luzernerringen såsom rasklubb. 
 
Kommittén noterar informationen och hälsar Svenska Luzernerringen 
välkommen in i SKK-organisationen. 
 

f) Förelåg skrivelse från rasklubb inom specialklubb rörande kallelse till en av 
specialklubben arrangerad konferens. 
 
Kommittén går igenom handlingarna i ärendet och konstaterar att det i 
situationer där rasklubbar inte hörsammar direktiv från sin specialklubb 
finns ett antal åtgärder som specialklubben kan vidta, ytterst uttryckt 
genom möjligheten för specialklubben att återta det delegerade 
avelsansvaret för rasen.  
 
Kommittén anser vidare att specialklubbens beslut om sådana åtgärder ska 
baseras på den specifika situationen och inte aviseras generellt. 
 

§ 82 Ärenden gällande avtalsanslutna verksamhetsklubbar 
a) Lista över klubbar och rapporter från kontaktpersonerna 
  

Ledamöterna rapporterar från kontakter med respektive avtalsansluten 
verksamhetsklubb. 
 
1 Svenska Nose workklubben Maria Weinehall 
2 Svenska Kroppsvallarklubben Maria Weinehall 

 
b) Förelåg skrivelse från medlem i Svenska Nose workklubben rörande 

certifiering av instruktörer.  
 
Kommittén tar del av underlaget och konstaterar att frågan rör klubbens 
regelverk för certifiering och i första hand ska hanteras av klubben inom 
ramen för detta regelverk. Frågan är därmed inte för Föreningskommittén 
att hantera. 
  

§ 83 Ärenden gällande avtalsanslutna rasklubbar 
a) Lista över stegindelning och rapporter från kontaktpersonerna 

 
1 Mastino Napolitanoklubben, 

MNK 
Vilande - 

2 Ras- och avelsföreningen för 
Cane Corso 

Steg II Thomas Uneholt 

3 Rasklubben för Portugisisk 
Vattenhund, RPV 

Steg II Maude Sjölin 
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4 Svenska Barbetklubben, SBBK Steg I Göran Hallberger 
5 Svenska Blodhundklubben, 

SvBK 
Steg II Göran Hallberger 

6 Svenska Dogo Argentino 
Klubben, DAK 

Vilande - 

7 Svenska Dogo Canarioklubben Steg I Thomas Uneholt 
8 Svenska 

Kooikerhondjeklubben, Skooi 
Steg III Ove Johansson 

9 Svenska 
Kromfohrländerklubben, SKLK 

Steg II Göran Hallberger 

10 Svenska Lagotto 
Romagnoloklubben, SLRK 

Steg III Thomas Uneholt 

11 Svenska Lancashire Heeler 
Klubben, SLHK 

Steg II Ove Johansson 

12 Svenska Landseerklubben, SvLK Steg II Thomas Uneholt 
13 Svenska Perro de Agua Español 

Klubben, SPDAEK 
Steg II Göran Hallberger 

14 Svenska Shar Pei Klubben, 
SVSpK 

Steg II Ove Johansson 

15 Svenska Working Kelpie 
Klubben – Rasklubb för 
Australian Stock Dog, SWKK 

Steg III Maude Sjölin 

16 Svenska Russkaya Tsvetnaya 
Bolonkaklubben 

Steg II Ove Johansson 

    
b) Förelåg ärende rörande medlem i avtalsansluten klubb som klubbens 

styrelse upplever sig motarbetas av.  
 
Kommittén uttrycker sitt stöd för klubbens styrelse och lägger därefter 
ärendet till handlingarna utan vidare åtgärd.  
 

c) Förelåg skrivelse från avtalsansluten rasklubb rörande ansökan om 
införande av hälsoprogram. 

 
Kommittén beslutar att vidarebefordra ärendet till SKKs Avelskommitté. 

 
d) Förelåg skrivelse från medlem i avtalsansluten klubb till klubbens styrelse. 

 
Kommittén noterar skrivelsen och lägger den därefter till handlingarna. 
  

§ 84 Raser utan klubbtillhörighet 
a) Förelåg lista över raser som finns registrerade i SKKs stambok men saknar 

klubbtillhörighet. 
 



  

SKK/FK nr 5-2016 
2016-12-15 

Sida 7/8 
 
 

 
Kommittén beslutar att Épagneul picard avförs från listan, som i övrigt 
lämnas oförändrad. 
 

b) Förelåg svar från Specialklubb för kontinentala fågelhundar i vilket klubben 
accepterar övertagande av rasansvaret för Épagneul picard. 
 
Kommittén tackar klubben och konstaterar att rasansvaret därmed övergår 
till specialklubben. 
 

c) Förelåg information från SKKs registreringsavdelning rörande American 
hairless terrier som ny ras i SKKs stambok. 
 
Kommittén beslutar tillfråga Svenska Terrierklubben om övertagande av 
ansvaret för rasen.  
 

§ 85 Projekt och uppdrag 
a) Pågående projekt och uppdrag 

 
Anpassning till typstadgar 
Kommittén utser Thomas Uneholt och Ove Johansson till ansvariga för 
projektet. 
 
Utbildning i föreningsteknik 
Kommittén uppdrar åt sekreteraren att administrera nästkommande 
utbildning i föreningsteknik i Stockholm maj 2017. 
 
Distansutbildningar i föreningsteknik 
Maude Sjölin rapporterar om arbetets fortskridande, kommittén beslutar 
att sekreteraren tar över ansvaret för projektet. 
 
Konferens för avtalsanslutna klubbar 
Kommittén beslutar att konferensen skjuts upp till hösten 2017. 
 
Utbildning för årsmötesordförande 
Kommittén beslutar att planera för en ny utbildning för 
årsmötesordförande i oktober 2017. 
 
Att verka som förtroendevald 
Kommittén beslutar att Maria Weinehall tar över ansvaret för projektet. 
 

§ 86 Protokoll och protokollsutdrag 
a) Förelåg protokollsutdrag från SKKs Centralstyrelse rörande förvaltning av en 

specialklubb. 
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Kommittén tar del av protokollsutdraget och lägger det därefter till 
handlingarna. 
 

b) Förelåg protokollsutdrag från SKKs jakthundkommitté rörande 
jakthundsraser som saknar klubbtillhörighet. 
 
Kommittén tar del av protokollsutdraget och lägger det därefter till 
handlingarna. 

  
§ 87 Datum för nästkommande sammanträde 

 Kommittén sammanträder åter den 2 februari på SKKs kansli. 
 

§ 88 Beslut om under sammanträdet behandlade ärenden som inte får 
offentliggöras innan protokollet är justerat 

 Kommittén finner att inget ärende faller under denna punkt. 
 
§ 89 Sammanträdets avslutande 
 Ordförande Thomas Uneholt tackar kommittén och framför därvid ett särskilt 

tack till den avgående ledamoten Maude Sjölin för hennes insatser för 
kommitténs räkning, och avslutar därefter sammanträdet. 

 
Vid protokollet  
 
 
Fredrik Bruno  
 
 
 
Justeras  
 
 
Thomas Uneholt, ordförande  
 
 
 
Justeras  
 
 
Maude Sjölin 
 
 
 
Det justerade protokollet redovisar vad som har avhandlats vid mötet. Beslut som fattats  
kan dock bli föremål för ändring av SKKs Centralstyrelse. 
 


